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Lublin: Dostawa mleka i przetwor6w mlecznych dla Szkoly Podstawowej nr 20 im. Jaroslawa Dqbrowskiego w

Lublinie.

OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu Iub programu

O zam6wienie mogq ubiegai sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych dzialalno6d, lub dzialalno56 ich

wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq realizowaly zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodowq integracjp

os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

nie

NaleZy podai minimalny procentowy wskaZnik 2btrudnienia os6b nale2qcych do jednej lub wipcej kategorii, o kt6rych mowa w art. 22

ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz30%o, os6b zatrudnionychprzezzaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ichjednostki (w

%)

S E KCJA IiZAMAIV LA.LAeY

Postppowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

nle

Postppowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postgpowania

nle

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli prowadzenie postppowania:

Postppowanie j est p rzeprow adzane wsp6 ln ie przez zamawiaj 4cych

nie

Jezeli tak, naleZy wymieni( zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajq postgpowanie oraz poda6 adresy ich siedzib,

krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wrazzdanymi do kontakt6w:
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Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cvmi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postppowania wsp6lnie zzamawiajqcymi z innych paristw cztonkowskich Unii

Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wief publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. l) NAZWA I ADRES: Szkola Podstawowa nr 20 im, Jaroslawa D4browskiego, kajowy numer identyfikacyjny 21776800000,

ul. Al. J6zefaPilsudskiego 26,20407 Lublin, woj. lubelskie, paristwo, tel.8l5 321 435,e-mailpoczta@sp2O.lublin.eu, faks

815 149 971.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.lublin.euibip/sp20i index.php?r200&id:4947

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJdCEGO : Adm inistracj a samorz4dowa

L3) WSPoLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (ie\eti dotyczy):

Podzial obowiqzk6w miqdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postqpowania, w tym w przypadku

rvsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajqcymi z innych pafstw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z

zamawiaj4cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postppowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie

postppowania odpowiadaj4 pozostali zamawiajqcy, czy zamowienie bpdzie udzielane przezkaadego z zamawiaj4cych

indywidualnie, czy zambwienie zostanie udzielone w imieniu i narzecz pozostalych zamawiaj4cych):

r.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpo6redni dostpp do dokument6w z postppowania mo2na uzyskad pod adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia

tak

www.sp20.bip. lublin.eu

Dostqp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uzyskad pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale2y przesylad:

Elektronicznie

nie
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jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postppowaniu w inny spos6b:

ymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postppowaniu w inny spos6b:

spos6b;

kurierem, osobiScie w siedzibie szkofu

Podstawowa nr 20 wlubline, al. Pilsudskiego 26,20-407 Lublin

ikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzpdzi i urzqdzef lub format6w plikdw, kt6re nie s4 og6lnie dostppne

ieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzpdzi moZna uzyskad pod adresem: (URL)

il.1) azwa nadana zam6wieniu przezzamawiaj4cego: Dostawa mleka i przetwor6w mlecznych dla Szkoly Podstawowej nr

20i . Jaroslawa D4browskiego w Lublinie.

referencyjny:

wszczgciem postgpowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzono dialog techniczny

U.2)

rr.3) nformacja o mo2liwo5ci skladania ofert czpSciowych

ienie podzielonejest na czpSci:

rr.4) r6tki opis przedmiotu zamriwienia (wielkoi6, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych lub okreilenie

i wymagafi) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny

kt, uslugg lub roboty budowlane: Sukcesywne dostawy mleka i przetwor6w mlecznych wg zapotrzebowania. Migdzyprod
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innymi: mleko, maslo, Smietana, jogurt, ser z6lry, twar6g, serek homogenizowany. Opakowania szczelne bez uszkodzei. Sklad

produktu i termin przydatnoSci do spo2ycia (minimum l0 dni) na opakowaniu. Produkty maj4 spetniad wymogi zRozporzqdzenia

Ministra Zdrowiazdnia26.08.2015r.(Dz. U. 2015 poz.l256). Przedmiot zam6wienia zostal szczegolowo opisany w zal4czniku nr

2 w specyfikac.ii istotnych warunk6w zam6wienia, zwane.i dalej SIWZ, na formularzu ofeft cenowych.Termin zakoficzenia

30.06.2017r.

II.5) Gl6wny kod CPV: 15000000-8

Dodatkowe kody CPV: 1555 1000-5, 15500000-3

II'6) Calkowita warto5d zam6wienia (jeieli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zam6wienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynanticznego systemu zakup6w - szacunkowa calkowita maksymalna wartoit w calym

okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow)

lI.7)Czyprzewidujesigudzieleniezam6wieri,okt6rychmowawart.6Tust. lpkt6iTlubwart. l34ust.6pkt3ustawy

Pzp: nie

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bpdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta umowa ramo\rya lub okres, na

kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakupriw:

Okres w miesi4cach: l0

IL9) lnformacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

rrr. l ) WARUNKT uDzrALU w PosTEpowANru

III.t.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lorrej dzialalno6ci zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych

przepis6w

OkreSlenie warunk6w: Okre5lenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig wykonawcy, ktorzy spelniajq

warunki udzialu w postgpowaniu, o kt6rych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP. Zamawiaj4cy dokona oceny spelnienia w/w

warunku na podstawie oiwiadczenia wykonawcy wgzasady spelnia,/nie spelnia.

Informacje dodatkowe

IIL1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
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Okre5lenie warunk6w: OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig wykonawcy, kt1rzy spelniaj4

warunki udzialu w postQpowaniu, o kt6rych mowa w art.22 ust I Ustawy PZP. Zamawiaj4cy dokona oceny spelnienia wiw

warunku na podstawie oSwiadczenia wykonawcy wg zasady spelnia/nie spelnia.

Informac.ie dodatkowe

IIl.l.3) Zdolno56 techniczna lub zawodowa

Okre$lenie warunk6w: Okreslenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sip wykonawcy,ktorzy spelniaj4

warunki udzialu w postQpowaniu, o kt6rych mowa w art.22 usI 1 Ustawy PZP. Zamawiaj4cy dokona oceny spelnienia w/w

warunku na podstawie oSwiadczenia wykonawcy wg zasady spelnia/nie spelnia.

Zamawiajqcy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu w postppowaniu

imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSciprzy realizacii zam6wienia wraz z informacj4o kwalifikac.iach zawodowych

lub doSwiadczeniu tych os6b: nie

lnformac.je dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.l) Podstawy wykluczenia okre5lone w art.24 ust. I ustawy Pzp

lll,2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

IIt.3) WYKAZ OSWIADCZEN SXTIOINyCHPRZEZWYKONAWC4 W CELU WSTqPNEGO POTWIERDZENIA,

ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTQPOWANIU ORAZ

SPEI,NIA KRYTERIA SELEKCJI

rOswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postppowaniu

tak

rOswiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

nie

ItI.4.) WYKAZ OSWIADCZEN r,Un DOKUMENT6w , SKT ADANYCH PP.ZEZ WYKONAWCQ W

posTqpowANIU NA WEZWANIE zAMAwIAJACEGo w Ct0LU PoTwIERDZENIA oKoLICZNoSCI, o

KTORYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 3 USTAWY PZP:

rrr.s) wyKAZ oswrADCZEill lun DOKUMENT6W SXT,IOhNYCH Pp.ZEZ WYKONAWCE W POST&POWANIU

NA wEzwANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU POTWIERDZ]ONIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W

ARII.25 UST. 1 PKT I USTAWY PZP

tlr.s.t) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNK6W IJDZTALIJ w POSTQPOWANIU:

Irr.s.2) w zAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

IrI.6) WYKAZ OSWIADCZEN lUr DOKUMENT6w SXT,aOaNYCH PF.ZEZ WYKONAWCQ W POSTQPOWANIU
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EZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KTORYCH MOWA W

.25 UST. I PKT 2 USTAWY PZP

INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

ofertq skladaj4 sig nastgpuj4ce zalqczniki:. l. Wypetniony i podpisany formularz ofertowy - zalqcznik nr I 2. Wypelniony i

pisany formularz cenowy - zalqcznik nr 2 3. O5wiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialu w postepowaniu o zam6wienie

iczne z art.22 ust. I ustawy Pzp - zalqcznik nr 3 4. Wzoru umowy - parafowany przez Wykonawc7 - zatqcznik nr 4 5.

ie finansowe- zalqcznik nr 5 6. OSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia- zalqcmik nr 6 7. Aktualny odpis z

la$ciwego rejestru (za5wiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej, Krajowego Rejestru S4dowego lub

rejestru jeZeli odrpbne przepisy wymagaj4wpisu do odpowiedniego rejestru), zaSwiadczenie wystawione nie

j, niZ 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert (dotyczy przedsipbiorc6w).

OPIS

l) Tryb udzielenia zam6wienia: przetargnieograniczony

) Zamawiaj4cy 2qda wniesienia wadium:

re

Przewiduje sip udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Wymaga sip zlo2enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalog6w elektronicznych:

sip zlozenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych tub dol4czenia do ofert katalogdw elektronicznych:

dodatkowe:

Wymaga sip zloienia oferty wariantowej:

sip zlozenie oferty wariantowej

ie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zloZeniem oferty zasadniczej:

NA

AR

UL

IV.

rv.

ry.
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I Przewidywana liczba wykonawc6w,ktilrzy zostanq zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

wykonawc6w

idywana minimalna liczba wykonawc6w

teria selekcji wykonawc6w:

7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6wl

mowa ramowa bpdzie zawarta:

przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

formacie dodatkowe:

ie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

lormacje dodatkowe:

ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zloZenie ofert w formie katalog6w

je sig pobranie ze zloaonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do sporzqdzenia ofert w ramach

owy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

Aukcja elektroniczna

anejestprzeprowadzenieaukcjielektronicznej (przetargnieograniczony,przetargograniczony,negocjaciez

wskazad elementy, kt6rych warto5ci bpdq przedmiotem aukcji elektronicznej:

uje sip ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, wynikajqce z opisu przedmiotu zam6wienia:

ry.1

ry.1

Prze
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podai, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej orazjaki bEdzie termin ich

dotycz4ce przebiegu aukcj i elektronicznej :

Jaki przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bpd4 warunki, na jakich wykonawcy bpdq mogli

ti (minimalne wysokoSci post4pieri):

In

w

dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zah i specyfikacji technicznych w zakresie polqczeri:

dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

wieloetaoowa

etap nr czas trwania etapu

wykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych post4pieri, zostanqzakwalifikowani do nastppnego etapu: nie

arunki zamknipcia aukcji elektronicznej :

ry

ry

ry

KRYTERIA OCENY OFERT

l) Kryteria oceny ofert:

) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 100.00

IV ) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art,24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Negocjacje z ogloszeniem, dialog konku rencyj ny, partnerstwo innowacyjne

l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

malne wymagania, kt6re musz4 spelniad wszystkie oferty:

jest zastrze1enie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstppnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

idzianyjest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenialiczby ofert: nie

podai informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etapdw):

dodatkowe

nle

ry

ry
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Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

potrzeb i wymagari zamawiaiqcego lub informacja o sposobie uryskania tego opisu:

o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiryaniastanowi4ce

wp do skladania ofert, jeZeli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

harmonogram postgpowania;

I dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4zair nie

podai informacje na temat etap6w dialogu:

dodatkowe:

Inform acj e na tem at partnerstwa innowacyj nego

opisu przedmiotu zamdwienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4 odpowiadai wszystkie oferty:

negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri6w oceny

kazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Licytacja elektroniczna

strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja eleklroniczna:

strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:

ia dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawcdw w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczneurzqdzeft

postppowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSci postqpieri:

je o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

ja wieloetapowa

nr czas trwanla etapu
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onawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifrkowani do nastgpnego etapu: nie

n otwarcia licytacj i elektronicznej :

n i warunki zamkniqcia licytacji elektronicznej:

dla stron postanowieni4 kl6re zostanq wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie zam6wienia publicznego, albo

warunki umowy, albo wz6r umowy:

doty czqce zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy:

ie dodatkowe:

ZMIANA UMOWY

uje sig istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie kt6rej dokonano

wykonawcy: nie

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

l) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (je2eli dotyczy):

i slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postppowaniu:

09 / 09 /2016, godzina: I 0:00,

ie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg nieograniczony, przetug

, negocjacje z ogloszeniem):

lub jgzyki, w jakich mog4 byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziafu w postepowaniu

Termin zwiqzania ofert4: do: 091 10/2016

Przewiduje sig uniewaZnienie postppowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyznania 6rodk6w

cych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez pafistwa

nre

W:

ry

IV
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Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy by( przeznaczone na sfinansowanie

lub czg6ci zam6wienia: nie

Przewiduje sip uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeZeli Srodki slu2qce sfinansowaniu zam6wief

a naukowe fub prace rozwojowe, kt6re zamawiajqcy zamierzalprzeznaczyd na sfinansowanie caloSci lub czpSci

ia, nie zostaly mu przyznane nie

) Informacje dodatkowe:

- DY}IEKTOR
. S"Eofy P-odsta-sowej nr ?O
rm. JarosiewaTja,browrkiego

{"Ae-'mgr KLngG ostrowska
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